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Ydun trænere i næste sæson
Det går godt i BK Ydun – endda rigtig godt.
Vores medlemstal vokser og vokser. Både på ungdoms- og seniorsiden. Det er herligt – ingen tvivl
om det. Det presser dog også klubben i forhold til træningstider og ikke mindst, at vi er trænere
nok.
Så det er en glad og stolt bestyrelse, der kan melde navnene ud på de fleste trænere til den
kommende sæson. Har du en træner i maven, lyst til at være holdleder eller kender en, der gerne
vil prøve sine kræfter af i BK Ydun, så tag endelig fat i Gorm Andersen (mobil: 2989 1975). Vi vil
rigtig gerne have endnu flere dygtige og kompetente trænere.
Vi står med et super stærkt trænerhold også i næste sæson. Så forventningerne til udviklingen af
vores spillere er stor.
Den nye sæson starter onsdag den 2. maj.
U4 og U6
Vi er endnu en gang heldige, at Cathrine Düring-Ørsted ønsker at fortsætte med klubbens yngste i
næste sæson. Cathrine vil fortsat få hjælp til træningen af en række ungdomsspillere.
Vi ved dog, at Cathrine også gerne vil have hjælp fra flere voksne. Så har du lyst til at hjælpe til
som træner på U4 og U6 holdene, må du endelig tage fat i Cathrine (mobil: 2980 3163) så I kan
aftale nærmere.
U8
Her er vi også stærkt repræsenteret i næste sæson, hvor Charlotte Trolle og Fred Chiappini
heldigvis fortsætter det gode arbejde med vores mange sprudlende håndboldspillere.
Charlotte og Fred vil gerne have flere trænere med omkring holdet. Så sig endelig til, hvis du er
interesseret. Både voksne og ungdomsspillere er meget velkomne.

U10 pige
Vores U10 pige afdelingen får ny trænerbesætning i næste sæson. Heldigvis er det alle sammen
’gamle kendinge’, så vi kan bevare det stærke fokus på udviklingen af vores yngste spillere. Lone
Fogtmann fortsætter på årgangen og hun får hjælp at to Ydun ikoner, nemlig Katrine Krebs og
Gorm Andersen.
U10 drenge
Vores yngste drengeafdeling vokser stadig. Derfor er det vigtigt, at vi har trænerkræfter nok til
fortsat at udvikle hele årgangen.
Det betyder, at trænerne i næste sæson er Thomas Kläning, Poul Berg og Carsten Oschner. Vi er
rigtig glade for, at Tina Petersen tager endnu en sæson som holdleder og sørger for strukturen
omkring både holdene, trænerne og forældrene.
U12 pige
I et meget bevidst forsøg på at videreføre nogle af de rigtige gode tanker og træningsprincipper fra
vores U10 pige afdeling, har vi lavet en aftale med Jesper Gerner og Søren Steensen om at
fortsætte deres gode og konstruktive arbejde med U12 pige årgangen.
Jesper og Søren bliver suppleret af flere trænerkræfter inden sæsonstart. Trænerteamet er selv i
fuld gang med at finde flere trænerkapaciteter.
U12 drenge
For at sikre den igangsatte og positive udvikling af vores U12 drenge årgang, er det en fornøjelse,
at vi er lykkes med at både fastholde og tilføre stærke trænere til årgangen.
Mads Olsson fortsætter som årgangsansvarlig. Han bliver suppleret af Per Sørensen og Sanne
Færch. I den udstrækning af helbredet tillader det, vil Claus Bloch også fortsat være tilknyttet U12
drengene.
U14 pige
Antallet af spillere på U14 pige årgangen bliver i næste sæson meget stor. Derfor har vi et stærkt
ønske om at tilføre alle de trænerressourcer, der skal til.

Indtil videre er vi glade for, at kunne præsentere Dan Christensen som hovedansvarlig træner. Dan
får hjælp af Christina Christensen, Matthias Christensen og Bjarne Benda.
Herudover skal vi finde endnu flere træner, så årgangen er helt på plads inden den nye
sæsonopstart.
U14 drenge
Til den kommende sæson er det lykkes os at sammensætte et stærkt trænerteam. Vi har lavet en
aftale med Michael Thorsøe, som kommer til fra Brøndby. Michael vil være årgangsansvarlig
træner og får hjælp af Sofie Gerdes, som heldigvis har valgt at fortsætte sin trænergerning.
Thomas Ritter tager endnu en tørn som holdleder.
Da vi har to U14 hold i næste sæson, skal vi have fundet et godt trænerteam til hold 2. Vi forventer
at have trænerteamet på plads inden den nye sæson starter.
U16 pige
De kommende U16 piger skal have en ny, spændende træner, der kommer til klubben udefra.
Vi er meget tilfredse med den aftale, vi har lavet med Keld Jacobsen om at være årgangsansvarlig
træner for vores kommende U16 pige afdeling. Keld vil rigtig gerne have forældrehjælp omkring
holdlederopgaverne, så tag endelig fat i ham for at få en god snak om opgaverne.
Herudover har vi takket ja til Kelds tilbud om at komme forbi Frederiksberg Hallerne de sidste uger
i denne sæson for at hilse på de kommende U16 spillere og for at lære dem at kende inden den
nye sæson starter.
Hvis vi ender med at have to hold, skal vi naturligvis have fundet en ekstra træner til hold 2.
U18 piger
Det er nogle sæsoner siden, vi sidst har haft en U18 pige afdelingen i Ydun. Derfor er vi særdeles
tilfredse med, at vi har to hold i næste sæson.

Endnu mere glædeligt er det, at vi kan fortsætte den kontinuitet, der har været omkring truppens
udvikling. Det kan vi, fordi Mikkel Westergaard og Rikke Westergaard har sagt ja til at arbejde
videre med pigerne. Hanne Bun Thorsen fortsætter som holdleder.
Herudover har trænerteamet den vigtige opgave – sammen med DS1 trænerne – at gøre pigerne
klar til seniorhåndbold.
Vi er i fuld gang med at finde en træner til hold 2.
Damesenior 1
Vi har fra sæsonens start vidst, at vi skulle finde et nyt trænerteam. Vi har haft god tid, tænkt os
godt om og haft spillerne involveret i valget af vores nye trænerteam.
Vi glæder os over, at byde velkommen til Kasper M. Hansen og Kristian Søndberg, som nyt team.
Med de dialoger vi har haft omkring håndbold føler vi os helt overbeviste om, at der kommer til at
ske en masse gode og nye ting omkring DS1.
Der er de seneste to sæsoner lagt et godt fundament at bygge videre på. Det arbejde glæder vi os
til at følge på nærmeste hold.
Herresenior 1
Vores helt fantastiske succesteam fortsætter i næste sæson. Lars Grubert og Christian Gravesen
tager en sæson mere. Det er vi meget tilfredse med er faldet på plads.
Vi håber, at trænerteamet skal være trænere i 2. division. Det ser lige nu ud til, at HS1 spiller sig
direkte i 2. divison. Vi håber det bedste og tror på jer.
Øvrige seniorhold
Trænerpåsætningen til klubbens øvrige seniorhold sker i takt med vi har et klart overblik over,
hvilke hold, vi ønsker at stille med i næste sæson.
Fysisk træner
Vi har som klub haft stor glæde og gavn af vores satsning på ansættelse af en decideret fysisk
træner i denne sæson.

Den satsning fortsætter på vores DS1 hold. Det bliver i en anden udgave end de seneste to
sæsoner. Mere følger i takt med DS1 trænerteamet er klar til at melde konkret ud.
Fysioterapi
Vi tilbyder også i den kommende sæson fysioterapi via Kuhre Fysio, som har behandlingsfaciliteter
i Frederiksberg Hallerne.
TAK til trænere og holdledere, der stopper
Når nye trænere kommer til, er det fordi andre har ønsket at stoppe.
De trænere og holdledere, som selv har valgt at stoppe, skal fra bestyrelsens side sendes afsted
med en KÆMPE tak for indsatsen. Vi håber at se jer på Ydun-bænken igen på et senere tidspunkt.
Tak til Søren Bach, Tim Pedersen, Ingrid Karlsen, Susanne Brohus, Mette Pfeiffer, Thomas Torabi,
Kasper Japp, Claus Løfberg, Anna Poole, Kim Digmann, Andreas Tolderlund og Gustav Bidstrup.
Vi ønsker jer alle rigtig god vind fremover.
FORZA YDUN !
Bestyrelsen

